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olhooc (Äksi kihelkonaJ. 

nelj pilaetriga li.:.gend.:t ,d ·~crtacli, mi>,) lõpetatud cllD.r.~.u . .rk 

viilu a, mlll s s ~&"le 1·~~W.!l. li ilu . "'1 oli ...;U.ur e joon. line 

;ilj a~rend G.t\1. klus -.i ts ... ntlik :friis ri U.ü::'idega. l?ortacl 

1&9J.x.J:hoone1d, mis pailmesid süsteem.i.kinC!latea rü.hmades, 

aJ.le vähe. Olu.J.iaemad on: 

on suur ja mossiivne kõrgel soklil ühekordne 
~ 

ma. ivihoon , ko.e tud 1 a.astultatte -n. viilkatusega, seinapinnad 

liigendatud lahtiste viilkatusteg.~ kc..ett:td rõdudega. hoone ot

sal j~ esif€-ssaadi küljel. Hoone kell rde: ud. Omab laia, pro

fileeri tud :rtiästcltc..r·.tliisi esi- ja a ö.f'as.;)&.adU. K.rohvitu.d 

ehisraamid ka ' .endel, mis kae 'lld väga lameda kaarsillusega. 

Hoone välisselllad viimistletud dekor~tiivselt: kivide vehed 

laialt ailutud krohvi e, kuhu ti~it d KiviKillud. Viimased 

moodustavad kohati lihtsaid kaju.ndeid: ristid, päikeaed, 

tähed, spiraalid jne. Tiki ud ka ehitusaaatu: 1858 ning 

meistri (?) nime tähed: 7/3 . Hoone heas seisundis, kasatu.sel 

elamu:na. 
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l:i ·,ge rä:· ~t· i,~ lt i eh ·. ·öö. Xatua 

poolkel katua aternii ·k·1.ttega. Aknad r ·.at.{ii Jw.d 1 iiäriatatud 

eh sra .. rnj r.s ~j kro. v .P.ko.ree i tml ~ . oogilio. t ku.id hco ilca-

bi ~ . e~ • 

~g.~ moodustasid reeglipä.raee grupi valitsejamaja jutlres. 

On hävinud vundamentideni. 

LU- lde1· Gous tu•uldi purgi ää1~e1. Oli m~;.ukivist suur ehitus, 

mille nur ~ , 1ää too j s Vil.l~alune sein kujundatu.d laia 

krohvi ud e}l).sVööga. l(c;tun algsel"t poollee pkatus. l oone, mis 

võis pärideda XIX saj. k~akol·t, tugevalt ü.mber ehi tatu.d kaas-

uje J. 

j ä1 ve ke.l1 <. .u:.cbdtJ s ~u.j suurest, erineva-

te~·t eb:i.tu.•--:periocdidcst (.::IX snj. ~cnkcJJ ~nmi XX saj andini) 

rnaakivihoonetes't, mille põhihooneks on AUur, liigenda ud, ühe 

ja mitm k rruoeli~te ooadcre vaorikuKorpus. Selle üks ~iib 

v em. poolkelpk: ·cu· o a hoone XIX saj . kl? ·kel t. 

kaldul on väike maakivist, osalt 

krohvi tud ~ei11te....,b. kom.yaktne ehi tlls lv..aatukattega pool elpka

~"u s e · • .Akn ·- j .... u.hl : vad kaetud lo.mea a silluskaarega, hoone 

nure: · ja <-J·:.n.&a·IT d ... aiade ehisras.mideaa. Võib lugeda XIX saj. 

II poole a.le;:usest pärinevalrs hooneks • 

.;;;..;::;....,.k segas·tiilis: peahoone ees ringikujtllirte väljak, mida 

ääris'tau i e paistu samalacdnc Umbri~seb väikese pargL~a 

ka peahoonet. Puud vabmee gruppides. eahoone keskteljal t 

algab pikk puiestee aJ.la maan eeni, kus kivist m alad värava-
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uu.de~,!." W!.U'lll'i bad, 

mi~· om~lt 1
" • 

t valitseb t:ärn 

j ..... ..., ......... 
e "' .. ......, • '"l·-.l· .... ~lt . .,.·,u· ..-.-J-:.,,·1 

~~ .. - • VA.t.J""'"' .. t.\,.:""". p:: .ck · • ·:e,., le....,. ... dal v~ re 1õl cl 
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